Afdeling

Secretaris

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Nr.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Zaaknummer

Burgemeester

Portefeuille

Aanwezig:
burgemeester M.N. Kallen-Morren
wethouder J. Koedam
wethouder S. van den Heuvel
wethouder H.A. Verwoert
secretaris P.W. Wanrooij

Aanvullende cijfers

B&W besluitenlijst d.d. 18
januari 2010
Agenda programmaraad
Participerend dd 27 januari
2011
Uitnodiging bijeenkomsten
“Totstandkoming
bestuursakkoord en
decentralisaties” van de
VNG
Programmaraad
Aantrekkelijk dd 27 januari
2011

Onderwerp

1. Instemmen met

Kennis te nemen van de
vergaderstukken en de daarbij
behorende ambtelijke adviezen

Kennis te nemen van de
vergaderstukken en de daarbij
behorende ambtelijke adviezen
Kennis te nemen van de uitnodiging en
agenda en eventueel aangeven wie hier
naartoe gaat.

Advies

Dinsdag 25 januari 2011 om 09.00 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 4

Stil gestaan wordt bij de
prognose van woningbouw
productie. In maart wordt
hierover gediscussieerd in de
Regio.
Ter voorbereiding wil het college
een adviesnota over onze
plannen en grondposities.
Hierbij dient ook de actualisatie
van het woonbehoefte
onderzoek te worden betrokken.
College wil de nota bespreken in
B&W uiterlijk 22 februari as.
Akkoord.

College is verhinderd. Secretaris
vraagt stukken op.

Adviezen besproken.

Akkoord

Besluit

Algemeen

Algemeen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

0.6

0.7

1.1

1.2

12634/
2810

06/125
29

Wethouder van
den Heuvel

Wethouder van
den Heuvel

Burgemeester

Inkoop- en
aanbestedingsbeleid 20112014

Portefeuilleverdeling nieuw
college
Ombuigingsoperatie en
actualisatie nota reserves en
voorzieningen

Toelichting B&W advies

benchmark onderzoek

De raad middels bijgaande memo
voorstellen de actualisatie van de nota
reserves en voorzieningen op de
raadsagenda van 30 juni te plaatsen
(ipv op de agenda van 3 maart) zodat
een actuele nota aan de raad ter
besluitvorming kan worden voorgelegd.
1. Intrekken van het inkoopbeleid
Gemeente Neerijnen dd 12-062007
2. 2. Intrekken van het Inkoop- en
aanbestedingsbeleid dd 12-062011
3. 3. Akkoord gaan met de inhoud
van deze notitie.
4. Vaststellen inkoop- en
aanbestedingsbeleid Gemeente
Neerijnen dd 2011-2014
inclusief bijlage checklist
inkoop- en
aanbestedingsdossier.
5. Vaststellen Regeling
budgetbeheer gemeente

.De memo ter bespreking voor te leggen
aan cie Bestuur dd 16-02-2011
De memo ter informatie voorleggen aan
de cie Bestuur
Bespreken en vaststellen

verbetervoorstellen a)
betrekken inwoners bij de
vorming en uitvoering van
beleid b) voorzieningen c)
dienstverlening d) belastingen
en leges zoals opgenomen in
bijgaande memo
“verbetervoorstellen benchmark
waarstaatjegemeente.nl”

Aanhouden tot vergadering van
8 februari a.s.

Akkoord

Memo wordt herzien in overleg
met de burgemeester.
Vastgesteld

Ontwikkeling
en Toezicht

Ontwikkeling
en Toezicht

Ontwikkeling
en toezicht

2.1

2.2

2.3

11691

08863

10328

Wethouder
Koedam

Wethouder van
den Heuvel

Wethouder van
den Heuvel

Vaststellen Milieu
Uitvoeringsprogramma
2011-2014

Principeverzoek vestigen
bedrijf voor duurzame en
biologische fruit- en
boomkwekerij

Oprichten van een agrarisch
bouwblok Esterweg 2
Heesselt

Neerijnen 2011, zie bijlage 2
6. Het inkoop- en
aanbestedingsbeleid Gemeente
Neerijnen 2011-2014 ter
kennisgeving aan de
gemeenteraad sturen met
bijgevoegde memo (zie bijlage
3)
1. Medewerking verlenen aan het
verzoek middels het wijzigen
van het bestemmingsplan ex
artikel 3.6 Wro
2. Het voornemen tot wijziging van
het bestemmingsplan en het
ontwerpbesluit te publiceren en
voor 6 weken ter inzage te
leggen conform afdeling 3.4
Awb
1. Medewerking verlenen aan het
verzoek middels het wijzigen
van het bestemmingsplan ex
artikel 3.6 Wro
2. Het voornemen tot wijziging van
het bestemmingsplan en het
ontwerpbesluit te publiceren en
voor 6 weken ter inzage te
leggen conform afdeling 3.4
Awb
1. Het Milieu
Uitvoeringsprogramma 20112014 vaststellen.
2. Het Milieu
Uitvoeringsprogramma 20112014 ter besluitvorming
voorleggen aan de
gemeenteraad.
3. Na vaststelling door de raad het
Milieu Uitvoeringsprogramma
2011-2014 ter inzage leggen en
Akkoord

Akkoord.

Akkoord.

Ontwikkeling
en Toezicht

Ontwikkeling
en Toezicht

Ontwikkeling
en Toezicht

2.6

2.4

2.5

12684

5727

7064

Wethouder van
de Heuvel

Wethouder van
den Heuvel

Wethouder van
den Heuvel

Straatnaamgeving
uitbreidingsplan Haaften
Noord

VERTROUWELIJKE
STUKKEN:
Bijdrage exploitatie van der
Horst

Bestemmingsplan
Willigenhof

Een bedrag gelijk aan het
oorspronkelijke bedrag van € 5,00
groenfonds, totaal € 8.000,00 niet bij
van der Horst, Paasweg 15-17. te Varik
in rekening brengen ivm de verplichting
tot het aanbrengen van compensatie in
natura. Hem conform bijgaande brief te
berichten.
1. Straatnamen voor Haaften
Noord vaststellen
overeenkomstig het
bijgevoegde besluit.
2. De nabestaanden van het
slachtoffer uit de tweede
wereldoorlog waarvan de
voornaam gebruikt wordt voor
deze straatnaamgeving
informeren over dit besluit.
3. Een ontwerpbesluit nemen om
de Engraaf te vernummeren
overeenkomstig Optie 1 van de
bijlage waarbij de woningen aan
de oneven zijde van de

1. De reactienota vast te stellen.
2. De raad voorstellen om het
bestemmingsplan vast te
stellen.
3. In het kader van de externe
veiligheid de raad voorstellen
om het risico te accepteren.
4. De raad voorstellen om geen
exploitatieplan vast te stellen
conform artikel 6.12 lid 2 Wro

tevens naar de provincie
Gelderland en VROM inspectie
Oost zenden.

Akkoord

Akkoord

Er is een aantal aanpassingen
die worden verwerkt in de nota.
Onder meer rol Waterschap en
een wijziging van rood naar
groen.

Akkoord.

Project Verwoert Varik.

Collegeprogramma 20102014

Brief voorzitter Regio
Rivierenland.

Renovatie kademuur,
rolstoeltoegang.

Rondvraag
Agenda collegeleden
Bespreken

Enggraaf tot 29a vernummerd
worden.
4. De belanghebbenden langs de
Enggraaf in de gelegenheid
stellen om zienswijze kenbaar
te maken over dit besluit.

College kiest voor pragmatische
benadering. Mocht er bij
graafwerkzaamheden sprake
zijn van waardevolle vondsten,
dan wordt een archeoloog
ingeschakeld.
Na een korte toelichting is
afgesproken dat de brief in de
volgende B&W wordt
geagendeerd.
Nu de VVD deelneemt aan de
coalitie wordt het programma
volgende week geagendeerd en
wordt de tekst beoordeeld en
zonodig aangepast.
Volgende week agenderen.

